
الجامعة العربية في نشر الوعي   تجربة
واحترام حقوق الملكية الفكرية واإلنفـاذ  

 والحد من اإلتجار في السلع المقـلدة  

 إعداد
 وزير مفوض

مها بخيت زكي. د  
 مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية

 جامعة الدول العربية







 والتنافسية الفكرية الملكية إدارة شاركت
 المعنية االستشارية اللجنة اجتماعات في

 وذلك التاسعة الدورة باإلنفاذ
  2014 مارس 5 3من الفترة خالل

 18و دولة 72 االجتماع في وشارك
 العالمية المنظمة بمقر عقد الذي مراقباً 

 .بجنيف الفكرية للملكية
 

 الفكرية الملكية إدارة تشارك سوف
 للجنة العاشر االجتماع في  والتنافسية
 والتي باإلنفاذ المعنية االستشارية

 24-23 بين ما الفترة خالل ستعقد
 العالمية المنظمة بمقر 2015 نوفمبر
 .جنيف في الفكرية للمكية

 



 
 

 الفكرية الملكية إدارة مشاركة
 االنتربول برنامج في والتنافسية

 بالسلع االتجار القدرات لبناء الوطني
 عملية« والمقلدة المشروعة الغير
 منظمة نظمته والذي »الساهرة العين

 29-27 من الفترة خالل االنتربول
 الشرطة اكاديمية بمقر 2015 ابريل

 . القاهرة في
  



 الفكرية الملكية إدارة  مشاركة
 اإلقليمي اإلنتربول برنامج في والتنافسية

 المشروعة غير بالسلع االتجار لمكافحة
 في الفكرية الملكية وجرائم والتقليد
 وتقديم أفريقيا، وشمال األوسط الشرق
 جامعة جهود " عنوان تحت عمل ورقة
 حقوق انتهاك من الحد في العربية الدول

 الغش ومكافحة الفكرية الملكية
 اإلنتربول ينظمه ،والذي "التجاري
 ما الفترة في الداخلية وزارة مع بالتعاون

 بمدينة 2014 مارس 11 9بين
 .قطر دولة الدوحة

 



 في العربية الدول جامعة مشاركة
 الدولية المنظمة عقدته الذي االجتماع
 األنظمة عنوان تحت « الجنائية للشرطة
 والتقليد الغش من للحد والفنية القانونية
 في الفكرية الملكية حقوق وحماية
 في الدولية والجهود االلكترونية المواقع
 المغشوشة السلع إنتاج منابع تجفيف

 .بفرنسا ليون2014 مايو."والمقلدة
 

 
 
 



قامت جامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
بتنفي��ذ مش��روع يه��دف إل��ي توعي��ة المس��تهلك وتثقيف��ه لآلث��ار 
الس��لبية لح��االت الغ��ش التج��اري والتقلي��د وذل��ك م��ن أج��ل نش��ر 
ثقاف���ة احت���رام حق���وق الملكي���ة الفكري���ة ت���م كتاب���ة الس���يناريو 
بواسطة كتاب سيناريو مشهورين من جمهورية مص�ر العربي�ة 
كم��ا ت��م اختي��ار ممث��ل له��ذا ال��دور وه��و نج��م مص��ري مش��هور 

هاني رم�زي ويتك�ون المش�روع م�ن أرب�ع وح�دات قص�ة /الفنان
" دقيق��ة واح���دة"ثاني���ة  60كارتوني��ة مص���ورة م��دة ك���ل منه��ا 

 .وتقدم في إطار كوميدي أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية





قامت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بتعميم فيلم الكارتون 

علي الدول العربية مرفق معه استبيان لتقييم الفيلم إفادة الدول 

بآرائهم وقد قامت معظم الدول بإرسال آرائهم وهي علي النحو 

 :التالي





مقترح الدولة الدولة 



قامت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بترجمة فيلم الكارتون 

وتم إرساله إلي إتحاد المنتجين العرب لعرضة علي القنوات 

 الفضائية العربية
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